
Örömte/jcs és nagy napokru virra dt Znia várm egye és M uraköz vidékének lakossága, 
m ert közéje jö t t  U ra . K ir á ly a !

Szinrö l-szinre  láthatja  annak az im ádott K irá ly n a k  a felséges a la k já t s jóságos  
arezá f. a k it az egész világ m éltán irigyel tolunk. H isz Ö az em beri és fejedelm i erényeknek, 
a vallásosságnak, az igazságosságnak, a nagylelkűségnek, a m unkásságnak legremekebb  
m intaképe és eszm énye!

K i  nesen a hazának olyan legtávolabb eső. legel rejtettebb zu ga . m elyre a ty a i gondosko
dása k i nem terjedni* ' N incsen osztály, község és felekezet, m elytől a ty a i kegyelm ét és szeretetét 
m egvon n á ! N in cs  senki, a ki. ha a vész óráiban, a baj p é n ze ib e n  nála menedéket keres, 
nála enyhülést és vigasztalást nem ta lá ln a !

Ö ltsiik  m agunkra legszebb ruh á nk a t; ra kju k  fel legdrágább ékszereinket; gyerm ekein
ket öltöztessük ünnepi ruhába; házunk tájékát hozzuk rendbe; ékesítsük fel épületeinket; 
cselédeinknek, m unkássáinknak adjunk szabadságot. h á zi á lla ta in k a t . eszközeinket. szer
s zá m a in k a t pihentessük s ü ljünk ünnepet, m ert k öztün k  van a m i U ru n k ! a m i felkent 
K ir á ly u n k !

G yerm eki szeretettel s a la ttv a ló i odaadással üdvözöljük Ő C sá szá ri és A p osto li 
K ir á ly i  Felségét M u ra k ö zb e n !

A bős Z rín yie k  földjének lágyéin , völgyein , rónáin és esalitjaiban ezer és ezer a ja k  
hangozza vissza: isten hozta Felséges U ru n k a t. jó A tyá n k a t közénk! Hangosabban dobbanjon  
m eg m in d n yá ju n k  szive ! H ódoljunk m ind nyá ja n  a legnemesebb arcz fenkölt vonásai s az  
onnan kisugárzó méltóság, bö/cseség. felség és szeretet e lőtt! S  ihletettem  m in t egy szent 
legendát, beszéljük el unokáinknak e nagy napok Iá torna nya i t !

Szódia íjatok  meg harangok s kulcsoljuk össze imára kezeinket! K é rjü k  az E ge k  Urát, 
hogy U runkat, m in d n yá ju n k  legjobb A t y já t :  a m a gya rok K irá ly á t, hü népének szerencséjére, 
üdvére és boldogságára igen. igen soká éltesse —  és erőben, egészségben, boldogságban tartsa





helyezett s most is látható római sírkő. a melyet 
a hagyomány szerint akkor talállak, a mikor 
Zrinyi Miklós a vár alapját ásatta.

A hagyomány szerint azon a helyen, melyen 
most a vár áll. volt egy magas és széles torony, 
mely néhány emelettel hirt. A vártorony sánezezal 
és vízzel volt körülvéve és folytonos őrséggel volt 
ellátva. Kbhen a toronyban a prefektus és a nép 
háborús időben menedéket kerestek. A leirt álla
potban a vár 12ö(>-ig maradt, mely évben 
IV. liéla magyar király Muraköz urát. Csáky 
Dömötört Szlavónia bánjává nevezte ki. Több tör
ténész vélekedése szerint a Csáktornyái várat Csáky 
Dömötör építtette.

Midőn Iööl-bon Zrinyi Miklós Muraköz ura 
leli. a várat az ő grófi rangjához illő állapotba 
helyezte, több csinos helyiségre oszlottá be. az 
egész várai sánczokkal és falakkal vétellé körül. 
Különösen az egyik kapunál védfalat állíttatott, a 
inelvhez csak kél hídon lehetett közlekedni, f ’gyan- 
olt nagyszerű fegyvertárt rendezett be. a melyei 
mindennemű fegyverrel ellátott, a régi lerombolt 
torony helyett a kapu fölé egy tornyot építtetett, 
melyei bádoggal fedeleit he és órával látott el.

A Csáktornyái vár Zriny i idejében igen térés, j 
a törökök ellen nagyszerű sánczokkal volt körül
véve s majdnem az egész várat viz vette körül. 
Az egyik része, a mely a város felé nézett, erős 
véd faliul hirt. A vár bejárata előtt tonik fegy verek 
voltak kiaggalva: ezek a fegyverek többnyire 
arany nyal és ezüsttel voltak kiverve és drága
kövekkel díszítve. A várban gazdag könyvtár is 
volt. A könyvtárban láthatók voltak királyok és 
férfiak arczképei.

A vár ebben a lói mában maradt Zrinyi 
Miklós, a költő és IV*tor, János és Ádám után is. 
A vár később Hákóczy felkelése folytán némileg 
megrongálta toll, de azért régi fényét megtartotta, 
inig a muraközi uradalom Aliban Mihály János 
és hgnatclli Anna kezébe nem került. Kz a csa
lád az uradalomba 1720-ban február 12-én lett 
törvényesen beiktatva. A tulajdonosok a vár kijaví
tását azonnal elrendelték, a várai két emeletre 
euiellcllék s uradalmi lakásokkal vételték körül, 
a helyiségeket pedig kicsinosították. A régi tornyot, 
a mely a belső kapu fölöli állott. Attilán gróf 
éleiében bontották le s a külső kapu fölé építet
ték, a hol az most is áll.

Aliban gróf örökösei után 1702. évben Fes
tetics Kristóf jeti a vár és Muraköz birtokosa.

Jelenleg a vár tulajdonosa, gróf Festetics Jenő 
larl fenn benne néhány szobát, inig legnagyobb 
része lakatlan. I ’gyanőbefásillalta a vár környékét.

Csáktornyának régebben nem volt temploma. 
A vár lakói s az uradalom alkalmazottjai a vár
nak még most is teljes épségben levő kápolnájába 
jártak isteni tiszteletre, a nép pedig Dráva-Szenl- 
Mihályha, (régebben Mihovlyám a melynek (Csák
tornya egyik régi filialéja volt. 1059-ben a szent 
Ferenezick részéit4 Zrinyi Miklós, a költő épített 
Csáktornyán zárdát és templomot.

A dráva-szent-mi- 
liályi plébánia templo
mot a (A lléi grófok 
emelték s a Csáktornyái 
vártól és községtől kis 
félórányira dombon fe
küdi. homlokzatával 
észak felé nézeti.

A dráva-szonl-mi- 
liályi plébánia templom 
1788-ban elpusztult.
Utolsó plébánosa Fé- 
nycsi Lukács Csáktor
nyára egy bérházba telte 
át székhelyéi, erőszak
kal el akarta foglalni a 
Szl.-Fcioiicziek templo
mál. a Foieuezioket a 
s zén  t-iInnal zárdába 
akarta kitelepíteni, a 
Csáktornyái zárda elő- 
részét ( Isák tornya város
közönségének segítségével plébánia-laknak, a refuk- 
toriumot pedig iskolának lefoglalni: azonban a 
Fereuezrondieknck ugv a megye, mint a szentszék 
előtt való erős tiltakozása folytán a plébános terve 
nem sikerült. A patrónus (gróf Altbán örökösei) 
a dráva-szont-mihályí templomot s paplakot lerom
bol latin s a plébánia javadalmait a Csáktornyái 
Feremzrendieknek adományozta, a kik mai napig 
is végzik a lelkieket a Csáktornyái farában.

A szent-ilonai paulimis zárda is a mihovlyáni. 
később a Csáktornyái plébániához tartozott. A 
zárda (Csáktornyától* fél órány ira nagyon kellemes 
helyen feküdt. K zárdát vagy István erdélyi vajda, 
vagy István, a király főlovászmeslere épillette 
I.‘17(3-haii. K zárdának Cylley Herman gróf 1 420-ban 
Senkovecz (most Szent-Ilona) falut ajándékozta és 
a ház nyugati részét is ö építtette. Nagy igazság
talanságot és üldözést kellett ezen zárdának HM 
éven ál szenvednie, a mikor az idősb Zrinyi György 
gróf által Luther tanai behozattak. A pálosrendtt 
szerzet eltörlése után a szent-ilon.d zárda birtokai
val együtt az állam tulajdonába ment át. Később

1802-ben a pálos atyák szt.-ilonai és stridói zár
dái és birtokai br. Knezevich család birtokába 
jutottuk, kiktől Szent-Ilonát a gróf Festetics család 
vélte meg. Az ISSn-iki földrengés a kolostort 
annyira megrongálta, hogy ezt le kellett bontani, 
csupán a sancluarium és az alatta levő sírbolt 
hagyatott meg. a hova állítólag a szigetvári hős 
lejéi temették. A régi elhagyatott parkot mostani 
birtokosa, gróf Festetics Jenő rendbe hozta, séta
utakkal látta cl. vadászlakot építtetett, melyből a 
horvátországi lvanesicza hegyre nvilik gyönyörű 
kilátás.

A Csáktornyái fára területén Zala-l jváron 
(előbb 1‘ribiszlávecz) volt Zrinyi Péter egykori vára 
is. A régi vár a hatvanas években modern úri 
kastélylyá lett, A kastély szép emelkedett helyen 
fekszik, gyönyörű parkkal van körülvéve s tulaj
donosa: gróf Festetics Jenő lakását képezi, libben 
a kastélyban lakoti 1887-ben három napig a 
király, ki a Csáktornya vidékén tartott lovas-had
gyakorlatok alkalmából időzött iti s a mai nap is 
níiban a szerencsében részesül, hogy U Felségét 
vendégül fogadhatja.

Csáktornya városának a vár vetette meg 
alapját és létét. A vár mellett fegyverkovácsok, 
zsoldosok, nyugalmazott gazdatisztek, iparosok tele
pedtek le. gazdasági épületek emeltettek, kereske
dések nyittattak. A város lakói háborús időkben 
a várban kereslek és találtak menedéket s az 
ellenség részéről a várbeliekkel együtt gyakran 
voltak szenvedéseknek és csapásoknak kitéve, de 
egyúttal részesei voltak a várbeliekkel együtt a 
várur dicsőségének és örömének is.

A város két ízben földig leégett, úgymint 
1405. év május 13-án és 1723. év május 15-én, 
minek emlékét Flórián napján fogadalmi ünneppel 
és körmenettel ünnepli meg századok óta a város 
lakossága.

< ’.sákt( >rnya. mint község, főleg a Zrínyiek 
idejében kezdett gyarapodni és növekedni, a mi 
kitűnik Zrinyi György grófnak 1579-ben Csáktor
nya város szabadalmait, kiváltságait és előjogait 
tartalmazó szabadalom-leveléből, a mely teljes 
épségben a városházán őriztetik. A város főleg 
akkor kezdett emelkedni mikor a dráva-szent- 
miliályi templom elpusztult és Csáktornyára téte- 

! tett át a plébánia. A nagy lélekszámmal biró 
1 (82110) s 10 községből álló filiálék kizárólag róni. 
kalli. valJásu lakossága vallási ügyekben napon
ként megfordult Csáktornyán, szükségleteit itt 
fedezte, mi által a város ipara s kereskedelme

Csáktornya látképe.

fellendült. Flősegitelle a várost haladásában köz
ponti fekvésé, a mi kereskedelmének nagyon ked
vezett. a városon keresztül vonuló országul s 
későid) a vasúti indóház, bíróság, megyei és állami 
hivatalok felállítása, tanintézetek stb.

Csáktornya lapályos síkságon fekszik a Trnava 
patak mellett. Vidékét a délfelől látszó horyát s 
észak felől kiemelkedő muraközt hegyek (ez Alpe- 
sek végnyulványai) s dombok, erdők, fák kelle
messé teszik. Lakosságának száma 40 U», kik között 
3401 róni. katli., 520 izr., 51 ág. ev., 10 ev. ref. 
és 3 görögkeleti vallásu. Nyelvre nézve 2232 hói
vá!. 1171 magyar, 544 német, 51 vend, 23 tót és 
25 egyéb nyelvű.

Nevezetesebb terei és utezái : a Főtér. Gabo
náiéi*, Szénatér, Zrinyitér. Fö-utczn, Kossuth Lajos- 
nteza, Deák Ferencz-utcza, Ijvári-ulcsn. IVrlaki- 
utcza. Főbb épületei A Zrinyi-vár. úradabnUjsz- 
tilak. városháza, ferenezick kolostora, állaim tani- 
tóképezde. közs. népiskola, közvágóhíd a Csáktornyái 
takarékpénztár épülete, zsinagóga, gőzmalom, vasúti



dalmi egyesülés terén rég időktől fogva jó példá
val ment elő a hasonló népességű varosok között. 
Nem kevesebb, mini 60 egylet, társukat és kór 
teljesít hasznos munkálkodást. Ipara virágzó. Az 
iparosok száma tiki. Csáktornya város nevezetes 
vasúti állomását átszeli a déli vasút budapest- 
prágerhofi vonala, melynek határszéli állomását 
képezi: a csáktornya-zágrábi és ukki vasútvonal 
kiinduló és végpontja. Naponkint 20 személyszállító 
vonat indul el Csáktornyáról és ugyanannyi érke
zik Csáktornyára a számos tehervonaton kiviil.

I'tczáit a jelen év
ben kezdette befásitani 
a szépítő egyesület, 
ugyanaz a város erdejé
ben tágas mulatóhelyet 
hasított ki s iiltette- 
telt be. melyet Város
ligetnek nevezett el. A 
város főbb utezái a 
múlt s jelen évben 
makadam-burkolattal 
láttattak el, főbb csa
tolná i fedettek, az

Csáktornya fó-utczája (keletről tekintve.) A Csáktornyái tanitóképző-intézzt.

utczákon tűz esetére számos vert kút van. nyáron Csáktornya városa az utolsó évtizedben nagy 
utezái állandóan öntüztetnek. haladást tett minden irányban.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Ferencz-József-laktanya. A Csák

tornyán fölépített uj lovassági lakianya ügyé
ben azzal a kéréssel járult a város közön
sége a király elé. mikép megengedni mél- 
tóztassék. hogy a laktanya nevéről Ferencz- 
József laktanyának neveztessék el. 0 Felsége 
a kérést legkegyelmesebben meghallgatta, 
melyre vonatkozólag a következő leirat érke
zett le a város közönségéhez:

»Magyar kir. honvédelmi miniszter. 

588336. ebi. sz.

Zala-vármegye közönségének.
Felhívom a vármegye közönségét, hogy 

Csáktornya községet —  hozzám intézett 
kérelme folytán —  haladéktalanul értesítse, 
miszerint 0 cs. és ap. királyi Felsége 
Krysoviceben f. 1896. évi szeptember 6-án 
kelt legfelsőbb elhalározásával, legalázato
sabb előterjesztésemre legkegyelmesehben 
megengedni kegyeskedetl, hogy a Csák
tornyái uj lovas-osztály laktanya, legma
gasabb nevéről »Ferencz-József laktanyád
nak neveztessék el.

Budapest, 1896. szeptember 11-én.
Br. Fejérváry Géza,

kir. hon v. miniszter.

—  Báró Fejérváry Géza honvédelmi 
miniszter ur 0 excellentiája tegnap a d. u. 
gyorsvonattal érkezett Csáktornyára. A vasúti 
pályaudvaron a főispán fogadta s azután az 
áll tanitóképezdében berendezett lakásába 
szállott meg.

—  Festetics Tasziló gróf Ö excellentiája 
e hó 19-én Csáktornyára érkezett és a 
Zrínyi-várban berendezett lakásában szál
lott meg.

—  Dr. Jankovits László gróf Zala-vár
megye főispánja e hó 15-én Csáktornyára

érkezett. 0 Méltósága látogatásokat tett s tisz
telgésekéi fogadott, megtekintette a vidék 
útjait és hídjait s személyesen intézkedett 
(3 Felsége fogadtatásának főbb mozzanatai
ról. 0  Méltóságának szeretetreméltó egyéni
sége a legjobb benyomást tette városunk 
közönségére. <3 Méltósága Ö Felségének ellá- 
vozláig állandóan Csáktornyán tartózkodik.

—  Kinevezés. A m. kir. belügyminisz
ter a zala-egerszegi anyakönyvi kerületbe 
anyakönyvvezető- helyettessé H éd e i Lajos 
perlaki jegyzőségi Írnokot, lapunk munka
társát nevezte ki.

—  A helybeli kisdedóvó-egyesület f. hó
ll-é n  Z ie g le r  Kálmán elölülése mellett 
választmányi gyűlést tartott. A pénztáros 
jelentése után. kinek buzgó munkálkodásáért 
a választmány meleg jegyzőkönyvi köszöne
tét mondott, elhatározta a választmány, hogy 
a számadásokat jóváhagyás végett a köz
gyűlés elé terjeszti s a magas kormányt 
megkeresi, hogy az egyesületet az idén is 
állami segélyben részesítse. Miután a kály
hák rosszak, s czéljuknak egyáltalában nem 
felelnek meg úgy gazdasági, mint egészség- 
ügyi szempontból H e i m-féle töltőkályha 
állittatik fel az óvóintézetben, mely mind a 
két termet fütheti. Elnök jelenti, hogy az 
óvodába ez idő szerint 74 növendék jár. 
kik között 18 ingyenes van. Miután a 3 
évre alakult czikius ez év végén lejár, uj 
taggyüjtés válik szükségessé. E czélból a 
választmány tagjai a nekik átadott ivekre 
tagokat gyűjtenek s ha ez megtörténik, a 
záré)- és alakuló közgyűlés egyszerre tarta
tok meg. Az egyesületnek ez idő szerint 92 
tagja van, a tagságdij 2 írt egy évre.

—  Figyelmeztetés. A holnap s a követ
kező napokon tartandó hadgyakorlatok alkal
mával a szántóföldeken a katonaság által 
okozott károk bezárólag I. hó 23-án este 6 
óráig az illető községek elöljáróságánál annyi

val is inkább bejelenlendök. mivel a később 
történő bejelentések nem fognak figyelembe 
vétetni.

A Társaskör gyűlése. A helybeli 
Társaskör választmánya í  hó 13-án Ziegler 
Kálmán elnöklete alatt gyűlést tartott, melyen 
az összehívandó közgyűlés tárgysorozatának 
s a jövő év teendőinek megállapítása állolt 
napirenden. A pénztáros jelentéséből kitolszö- 
leg a társaskör a fölszerelés és bebútorozás 
alkalmával fölmerüli adósságait mind letör- 
lesztvén. elérkezettnek látja az idol. hogy 
a tagságdijai leszállítsa. E végből az októ
ber 25-én d. u. 3 órára összehívandó köz
gyűlés előtt a tagságdijnak 12 frtról s h ir:, 
való leszállítását lógja indítványozni. Hasonló- 
képen elfogadták az uj vendéglőssel kólóit 
szerződést is. mely szintén a közgyűlés Hő 
terjesztetik jóváhagyás czéljából. Tagfelvétel 
s egyéb személyi ügyek megbeszélése után 
a gyűlés véget éri.

—  Elhalasztott vásár. A király fogad
tatása és a hadgyakorlatok miatt a Szenl- 
llonán szeptember 22-én tartatni szokott 
országos vásár felsőbb intézkedés folytán az 
idén kivételesen szeptember 29-én t;u tu
tik meg.

—  Állategészségügyi zárlat A boszniai 
és beczegovinai orsz. kormány f. é. augusz- 
lus hó 27-én kelt 111.965. sz. hirdelménve 
szerint a hasított körmit állatoknak (szarvas- 
marhák. juhok, kecskék, sertések) bevitele 
többek közöli Zalavármegye területéről is 
Boszniába és Herczegovillába ez idő szerint 
további intézkedésig tilos.

—  örült a vonaton. K le in  Júlia nagy
kanizsai születésű 38— 40 éves nőrokonait 
meglátogatandó, csütörtökön Csáktornyán')! 
Nagy-Kanizsára ment Útközben az elmeza
var félreismerhetetlen tünetei mutatkoztak 
rajta, miért is Nagy-Kan izsára érve. a vasúi
ról közvetlen a közkórház megfigyelő o ^- 
lályába szállíttatott. A szerencsétlen nő bir
tokában 200 forinton felüli készpénz, több 
száz frt értékű ékszer és egy budapesti pénz
intézeti 500 írtról szóló betélikönyvecske talál
tatott.

A Drávába fűlt. Szokacsics Mátyás 
muravidi lakos lolyó hú 11-én a légrádi alsó- 
révnél csónakjával a part közelében baladi. 
Az erős áram parlszakadásl idézett elő és 
a leömlö földtömeg Szokacsicsot kiütötte 
csónakjából; bele eseti a vízbe, mely ól 
nyomtalanul elnyelte.

0 Felsége ma d. u. I óra lö  p e re i
k o r érkezik Kanizsa, felöl. Ö Felséget 
a vasúton a m egye küldöttsége és 
a város képviselőtestülete fogadják. A 
város polgársága , az ip a rte stü le t . a 
keresk. ifjak testületé s a tűzoltókból 
rend fen tartó őrség á llit ta t ik  fel. mely 
a d iadalkaputól a k a szá rn yá ig  a rend 
fent a rtnsá ról gondoskodik. D é li  l óra 
után a za la -n jv á ri utón a kocsiközleke
dés szünetel. A tann/óiljriság az elemi 
isko lánál fog sorfalat képezni. Ö Fe l
sége előrelá tha tólag a Srik kocsiban fog 
ülni. A  k irá ly  kocsiját Z a la -Ú jvá rig  
csakis a h ivatalos egyéniségek fogatai 
követik. A  m a gá n  fogatok a z indóházon  
túl. a vanxzsdi utón fognak áUani.

FpIpIöb szprkoszlŐ; Spgéd-szprkpaztő:

h a r g it a i  Jó z s e f , z r í n y i  k a r o l y .
Kiadó p» lAptulajdmiot:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).







Vu tflavijoj olx'itii Mihovijaiui. 2. Vu Čakovc u 
virágú, koja spada pod gospošliju AllliTna. 
(',koVH* sa stoji i/ vito áradja tisk ih lužah i 
akopiriii 1405-ga 15-ga majuša i 1729-ga 
j3_ga maj uto do temelja pogorel. ipak so 
• [Ja novo podignul. Med drugimi lepimi 
hi/aini uajlepši je klošter s cirkvom podig- 
ujeiioiu n« *ast sv. Mikule.

Vu kloštru stanuju frančiškani. koje je 
sim Zrínyi Miklós grof 1659-gu leta naselil.
■I tari m iliov ljansko j spadajo jo š  dva 
ola: M ačkovec i šen k o vecz , Rde se ualia- 
djaju miauja pavlihov. O ve  dve občine mo- 
rCllio im enovali kinč m edjim urja. ar se sim 
ni‘»dar luterauizm uš nije rezširil, čeprem  su 
tj°luteraiii probali, no bili sn od pavlinov 
i ondašnjili p lebannšov vu lom zapričeni 
4 Sim spada jo š  Ž ižk ovec  G .-Puslukovecz. 
Marian. Strahoninee, Saskav**sz, i Prib islávecz 
sela. V'u zadn jem  nahadja se Riad Zrínyi 
Petra, koj Ra je  od brala M ikule na doliiiRi 
dobil Vu toni je  Riadu velika  pivnica, lepi 
vrl i druge potrebne sRrade. koje su bile 
skupa s gradom  porušene a poti vezdašnjim  
gospodstvom nazad vu negdašnji sjaj po

stavljene.
Cirkva mihovljanska i farov neobstoji j 

više, saino je mesto prazno ostalo. Rde se 
nekoliko sliv i orehov vezda nahadja. Isii 
ftindament cirkve je van izkopan, kak se 
to vidi iz jamah i grabati oslavših pol lan * 
izkapanja tundamenla. Pot la m prenesla se 
je tara vu tilijalno ineslo Čakovec. Ondašnji 
patronat nehodeči na zidanje nove cirkve 
trošiti, prepustil je farmi adniiuislraciju fran
čiškanom čakovečkim. koj im nije moral niti 
cirkve. nili farofa zidali. 1 dandanas je vu 
njihovih i ukali duševna administracija fare 
čakoveč k e.

Po pavlinu spomenuli strašni požari, 
1405-ga i 1729-ga leta ostali su vu spomenku 
polomov, a još danas svetkuju čakovčanci 
spomeiiek te nesreče s prošecijom na dan 
sv. Florijana, kakli žalosten spomeuek do- 
godjajah spomenutih.

Sela Strahon inee i Stiska ves. koja su 
sa vremena pav lin ov  k m ihovlanskoj fari 
pripadala i ko je častni oteč pavlin  tam 
uvčščuje, vezda spadajo pod faru uedeljsku. 
kada su se pak sim prik lopila , o toni hi 
inorli nekaj v N edelišču  znati se moglo.

I neRdašnji pribislavski grad Petra 
Zriuyija, kojega su zrušili i koj hi za vre
mena pavlina po ondašnjoj gospoštoji nazad 
podignjeu vu prijašni staj, pretrpel je velike 
premene. Iz negdašnjega starinskoga grada 
pv.s:al je modemi kuštel. a šlo zna. jeli 
Vezdašuji njegov gospodar kada mislil, da 
bode pogled celoga orsnga i kada prama 
t -»mu kaštelu obrnjen, da hude Nj. Veličan
stvo, (lično vladajuči kralj magjarski vu 
njem dva dana stanoval!

Svetojelenski pavlinski klošter lakaj je 
k miliovljanskoj tari spadal, kak lo pater 
pavlin piše. Klošter taj leži na lepom mestu 
pol vrne odaljen od Čakovca, samo je jako 
m ‘slo lo močvarno. Klošter taj podigel je 
ili Štefan erdt Ijski vojvoda, ih Stefan prvi 
lovas-mešter kraljevski 1376-ga leta. Pavl in
ski klošter dobil je od vtemeljitelja svojega 
“a dar Zasad. više orauicab senokošali i 
vživanje Várliely zvanoga brega, kak takajše 
suseduu šumu. Globetka zvauu a k lomu gor- 
nicu od devetero goric. Na to je vtemeljite- 
Ü0 bržčas kralj Ljudevit I. sklonul, koj ji* 
bil veliki patron pavlinov. kak se to vidi 
v/t povesi niče Bonlia. Dvomu klošlru daroval 
j(‘ 1 420-ga leta grof Czillev Herman selo 
Bukovec a i zapadnu Cest liiže on je za
vidali dal.

Potlam ostanka p.ivlinskoga roda postal 
je svetojelenski klošter orsačko iinanje, kaj 
se je 1785. leto pod cesarom Jožefom pri
petilo. 1802 let prešlo je iinanje pavlinovo 
vu sv. Jeleni i Strigovi na familijo Kneze- 
vicha barona.Nekaj iz gospodarstva.

Vinogradarstvo Austrije Ijeta 1895. Pro
fesor L. VVVigert obzuanil je pred par dnevi 
vu t. svezku »Statist. Jahrbucher« na osno v u 
podatkov, koji su sligli austrijskim ministar- 
stvu poljodelstva. zanimivo študiju o stanju 
austrijskog vinogradarstva. Vinograd irs v i 
Auslro-Magjarske m markije strada več dugo 
ne samo od trsne vuši. več i od p ‘ivuospore. 
Još Ijeta 1878. urodilo je vu celoj monarkiji 
14.779.924 hektolitra vina. a več 1887. opal 

je taj broj na 10.9.4(1797 hektolitra vina. a 
od 1801. do 1894. snizil s * je na 4*4 i 5 5 
milijuna hektolitra.

Vu Bukovini neproizvodi s? vino. nego 
se vse grozdje pojede.

Kaj se tiče proizvodnje bčlog i črnog 
vina. more se reči. da je približno jednaka.

1 Belo vino gospoduje na sjeveru, čer leno na 
jugu. Mjcšavina (šiljer)* proizvodi s* vu 

1 Stajerskoj. Kranjskoj i dčlom vu Horvatskoj.
Trsnim ušencem zuaženo j * 9(10° 0 

jcčle površine goricah ( vinogradali). Ani *ri- 
kaliska loža do vezda se je pokazala naj- 

' boljom za obnovil vinograda (goricah), 
ali žalibože nije odkazmo. koliko se j * do 
vezda vinograda obnovilo.

Uočim se je ‘ površina vinograda vu 
A ust rij i vu godini 1885. do 1895 povekšala 
od 21(1199 hektara na , 202.029 hektarah. 
ona se je vu Magjarsjioj. Horvatskoj i Sta- 

i voniji vu islo vrč m e usljed trsne vuši po- 
menjšala od 495.710 hektara na 205.407 
hektara, pak je sada sk iro jedil ik i vu ob *d- 
vih polah monarkije. J >,š Ijeta 1895. iznosil 
j(* vinski prihod vu zemljah Štefanove kö
rmié 0.0 milijuna heklolitara. spal jo on 
godine 1891. do 1894. na 989.478. do 
1.007.081 hektoliter. Ljeta 1878. iznosil je 
puno više od 8 milijuna hektolitra.

Vse do godine 1891. bila je Austro- 
Magjarska eksportna zemlja za vino. I. j. 
izvoz vina premašival je uvoz za vnogo tisuča 
(jezera) meter cenli, tako godine 1888. 
za više I milijon metričkih centih. 1880. 
Ijeta za 872.929, Ijeta 1889. za 820.919. 
Ijeta 1891. za 499.505 metričkih centih.

Zadnje godine j«* uvoz premašil izvoz 
za 507 tisuča metričnih centi. Neima sum- 
nja. da usljed toga osobito stradale Dalma
cija. Istra i Tirolska.

Ljeta 1895. iznosil je prirod vina: 1. 
vu Francczkoj 24*58. 2. vu Italiji 18.72.

- 9. vu Španjolskoj 15*19. —  vu Austro- 
Magjarskoj 510 hektolitra. Za njima sljode 
Njemačka (Prajzka) sa 9 2. —  Humunjska 
sa 2*7. Turska sa 2 1 L Portugalska sa 175, 
Grčka sa 1*7. švicarska sa t l. Hugarska sa 
I i Srbija sa 0*7 mil. Ii ‘ktolitra. Od izvan- 
evropskib zemljah proizvele su sjedinjene 
države sjevero-amerikanske 4*59. Algir i 
Tunis 9.5. Chile l *92. Argentina I T 9. Bra
zilija J 4, A usl ra lija 014, Kap 0.09 mil. 
hokt. vina. Husija je vsikak imala veliki 
prirod, ali nam nisu brojke poznate.

Austro-Magjarska monarkija stoji po 
tom na četrtom mjestu zemaljah, koji pro
izvode* vino. Filoksera je zadala loj proiz
vodnji naj vekši vudarec, a u faj mo se, da če 
se dóskora naše vinogradarslvo pridiči ter 
pučanštvo otvoriti nove izvore blagostanja.

0 4 -
Po cčlom svetu proizvodnja vina. Vu 

célom svčtu ocenjuje se po zvaničnih po
datkih proizvodnja vina 140 milijuna hek
tolitra (morti i kaj folišnoga). Cnatoč pustošenju 
trsnog ušenca raste i proizvodnjli, a na čelu 
produkcije stoji Francezka. zalim dojdu Italija 
i španjolska. Naš orsag nahadja se na četr
tom mjesln. Najplodneši i najbogaleši vinski 
predel na svetu poseduje Frmicezka vu de- 
partementu Gironde, gde je vu godini 1894. 
ubrano bčlog i čerleuog vina 2,943 996 
hektolitra. Vu bordeauxkom okružju imade 
denes 150.000 tia. vinogradske površine.

Vinogradi vu Bugarskoj. Vu Bugar- 
skoj zapremaju vinogradi 1.00(1803 motike 
površine. Na vsakoj motiki (dekari) goji se 
poprečno 915 ložah, koje daju poprečno 
982.7 kilogramov grozdja. Po tom se vu 
Bugarskoj napravi poprečno na godinu 
2,168.417 hektolitra vina. Srednja cčna je 
vinu for. po hektolitru: po tom čela vinska 
proizvodnja predstavlja svotu od 21,684.170 
forinti. K A J J E  N 0 V 0 G A ?

Car Nikolaj njemački admiral.
Car Vilim imenoval je ruskoga čara 

Nikolaja admiralom vu njemačkoj ratnoj 
mornarici. Po redu to je osmi stranjski vla
dar ili knez, koga je car Vilim odlikoval na
0 vaj način. Prvi bil švedsko-norvežki kralj 
Oskar, koji je 30. augusta 1888. došel vu 
Berlin, da kumuje earevu petom sinu. Drugi 
je bil odlikovan 2. septembra 1890. austrij- 
ski nadvojvoda Karlo Štefan, kad je prisus- 
toval velikim pomorskim vježbam vu Njč- 
uiačkoj. Dne 7. juniuša 1892. dobil je ovu 
odliku ruski car Aleksander lil., prigodom 
sastanka s carem vu Kielu. Za njima su 
sledili 9. januara 1899. princ Alferd englezki
1 7. aprila 1894. princ Ljudevit lalijanski. 
vojvoda Abruzza. Prigodom otvorenja kanala 
čara Vilim 19. juniuša 1895. dobili su isto 
dostojanstvo ruski veliki knez Aleksis i ta- 
lijanski princ Soma, vojvoda od Genove.

Orijaški globus.
Mr. F. Budman Johston vu Lo.idonu 

namjerava izpeljati izradbu orijaškog globusa 
vu mjerilu od I : 500.000. Globus ima) bi 
promjer od 8 4 stope (suhe), površinu od 
2200 kvadrat šubov. ter bijeden palač (col) 
odgovaral. površini od 12 kilometra naravne 
veličine. Na tom hi se globusu moglo z.i- 
bilježiti vsako mjesto 5000 duša i vs:iki 
važnji geografijski momenat. Okolo globusa 
tekla bi spiralna galerija, s koju bi s* moglo 
motriti vsako mjesto naše zemlje, pošto če 
se globus okretati okolo osi popul naše 
zemlje. Učke i jezera označit če se modrem 
(urhom gore naravnem turbóm, zemlje prema 
ekvatoru smedjijimi farbami. a prema sto- 
žerima vse blčdje. Zvun toga ima da bude 
na globusu žabilježenj vnogo momenata iz 
fizikalne geograliije.

Glavni tajnik neguša Menelika.
Vu Petrograd je koncem prošloga mje- 

seca dospel preko Odese glavni tajnik abi- 
sinskoga čara Menelika g. Ato-Jožef. koji je 
bil več vu Busiji sa poslanstvom princa 
Dampto. koji je poginul kod Aaue. Ato je 
odaslanik Menelikov, ter nosi sa sobom za 
čara Nikolu darove iz Abisinije. Darovi su 
vrlo dragoejeni i komaj su stali vu pet va
gona na željeznici: puške ukrašene zlatom 
i dragim kamenjem, sablje, zlati štitovi. kopija 
i t. d. Medju darovi su i dva mladi elefanti,



noše malo ne jednako jednostavno i fal 
opravu izčezavaju druži vene razlike, ter se 
vsi bicikliste smatraju jednakimi.

Amerikanski humor.
Neki amerikanski lisi pripovčda sljedeče: 

Črez jedmi šumu vu Pensilvaniji putuval 
je nezdavnja jeden agent druživa za osigu- 
ranje života, i vu sredini šume napade ga 
stražen i veliki vuk. Nije zgubil ni za čas 
prisutnost dúlva ponudil je vuku agent, nek 
si život osigura, glej čuda božjega; vuk je 
srečno pobegel, a da si nije moral dati 
život osigurati!

Váczszki biškup.
Schuszter Konštantin váczszki biškup 

je strogo prepovedal svojim svečenikom, 
kakti: gospodom plebanušom i kapetanom, 
naj se vu vezdašnje političke stvari nikaj 
nemešaju, tojest naj ne kortešuju.ar to vnogo
škodi svečeničkom stališu.

*
Opomena.

Dajemo na znanje svim onim gospo- 
darom. kojim hude soldački manőver na 
polju kvar zrokuval, naj pri ouom občinskoin 
poglavarstvu, gde jim zemlja leži. svoj kvar 
oajkesnejdo 2 Ő-ga o. m. (srčda) odvečer



Csak 4V« forintért
szúllitom világhírű

„ B O H É M  I A “
vonóharmonikámat, mely 

h o s s z ú  billentyűkkel és 
K  g y ö n g y h á z  ablakocskákkal 

van ellátva, úgyszintén 2 
kettős fúvóval 11 soros erős 
bőrrel, valamint elpusztit- 
hiitlan bronsz-védsarkokkal. 

A billentyűk lemezeken állanak, miáltal gyönyörű 
orgonuszerű hangja van.

49billentyűs reg. 2esnagys. 15,/ i X ^ cm- —  41 2 frt 
00 * ’ » 3 * * 17 * = 5 ‘/a *
80 * 4 17 '/ ,XM V*> =6*/* *

Hozzávaló iskobi magán tanulásra ingyen. Csoina- 
golás és szállítási dij 00 krujezár. — Árjegyzék 

díjmentesen.

SCHUSTER C. A. harmonikakészitő,
003 G ra s l it z ,  Csehország. 1— 20

Szétküldés utánvétel mellett. Becserélés elfogadta tik.
{ őszekül te tés viszontelárusitókkal kerestetik.

Ajánlja az őszi idényre dús v á l a s z t é k b a n  ér ke z e t t
női és f é r f i

GYAPJÚ DIVAT SZÖVETEKET,
továbbá nagy raktár:

vtilőf/i rnm hnrffi ősi Arö/isx v ti színikből*
úgyszintén mindennemű kézmüáruk

a legjutányosabb árak mellett.

Tom an A.
{$: f é n y k é p é s z e t i  m ű t e r m e  :£}

Varazsdon, Vasut-utcza.

Fényképek minden alakra és nagyságra tisztán, elegánsan 
600 készíttetnek el. i — i

P l a t i n o t y p i a i  k é p e k ,
pillanat fölvételek a hadgyakorlatokról.Felvételek minden időben, bármely órában eszközölhetek.



3668. Ik. 896.Árverési hirdetményi kivonat.
A perlaki kir. járásbíróság mini tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy kir. kincstár 
végrehajtatnunk Bozsek Pál perlaki lakos el
leni 59 Irt £0 kr. töke s jár. behajtása 
czéljából a n a g y - k a n i z s a i királyi tör
vényszék a perlaki kir. járásbíróság terüle
tén levő a perlaki H l47. sz. tljkvben foglalt 
f  752a. hrsz. ingatlan 118 Irt. az ugyanabban 
tljkvben felvett f  985a. hrszu. ingatlan 278 
frt becsértékben a kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság hivatalos helyiségében

1800. évi október hó 8. iinpjón 
ti. u. 8 óm kor

megtartandó nyilvános árverésen el fognak 
adatni

Kikiáltási ár a fent kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10ü 0-át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban kiküldött kezéhez letenni.

Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő rész
letben lefizetni.

Perlakon, 189b. évi június hó 10-én.
597 1 —  1

21. 22 és 23. sz. 189b.Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó 1881. évi 

LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi hogy a Csáktornyái kir. jbiróság 
1895. évi B. 28(5. 283 és 284. számú vég
zése következtében dr. Hajós Ferencz Csák
tornyái lakos ügyvéd állal képviselt Jug 
Ferencz. Horváth Mátyás és Meszárics János 
mura-füredi lakos végrehajtatok javára Trat- 
nyák János ligetfalui lakos végrehajtást szen
vedett ellen 110 frt 50 kr. és 144 frt tőkék 
és ezek járulékai erejéig 189b. évi márczius 
hó 15-én foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján fölülfoglalt és (»34 fiira becsült
1 telién. 2 üsző-borju. 2 bika-borjú. 2 csikó,
2 léczes kukoricza-góré, 1 kazal széna. 1 
kazal szalma. 41 drb. épületfa. 2 üres hordó 
és 5 sertvésböl álló ingóságok nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jbi
róság (»415. b44b és *(»447. sz. végzése foly
tán 110 frt tőke. ennek 1895 évi szeptem
ber hó 29-től járó 5 %  kamat. 18 frt bO kr. 
költség. 50 frt löké ennek 1895. évi szep
tember hó 29-től járó 5° 0 kamat és 13 frt 
90 kr költség. 144 frt töke ennek 1895. évi 
szeptember 29-től járó 5 %  kamat és 18 frt 
00 kr. már megállapított költségek erejéig 
Ligetfalván leendő eszközlésére

1800. évi szeptember hó 22. nap jón  
d. e. ÍO órójtt

határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintet ingóságok készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is 
elfognak adatni. 598 1 —  1

Kelt Csáktornyán. 189b. szopl. hó 12-én.

Glavina János,
kiküldött hír. végrehajtó.

Tekintettel a közeledő vetési idényre van szerencsénk ajánlani

szavatolt tisztaságú -qprj 
(a c s e h o r s z á g i  T h o m a s  m ü v e k b ő l  e r e d ő )

"35T T h o m asfo szfá tlisz te t
szavatolt 15 2 0  '„ citrátban oldható foszforsav ta rta lo m m a l 

es 85 IOO" „ porfinomsaggal.
Felülmúlhatatlan, minden talajra alkalmas trágyaszer különösen sovány talajok javítására, kitűnő 

hatású az összes gabonaneműek, kapás és olajnövények, lóhere és luezerna. szőlő, komló és kerti véle
ményekre. kiváltképen a rétekre.

Legjobb, leghatasosabb és legolcsóbb foszforsavtrágya. tekintettel hatásának tartósságára felülmúlja 
a/ összes szuperfoszfátokat.

A citrátban oldható foszforsav-larlalomért szavatosságot vállalunk netán hiányzó mennyiséget 
megtérítünk Ár ajánlatokkal, szakmunkákkal és egyélű* telvilágosilással a lenkés/ségesebben szolgál.

a csehországi Thomasmüvek eladási irodájának vezérképviselöje
a m a g y a r k o ro n a  országainak területén 581 5— b

KALMÁR VILMOS, Budapest. Erzsébet-körut 34. sz.

Legjobb szer mosdoasztalok. ajtók, ablakdeszkak stb. ujonnani befestesere.
Mindenkor kaphatók: 575 5— 8

Heinrich Miksa őségnél Csáktornyán.
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Árverési hirdetmény kivonat.
A C s á kto rn yá i  kir. járásin rónáéi mini 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi. hogy 
Sárosi Lászlómé végrehajtatnak Ihizsits 
Mihály végrehajtást szenvedő elleni 100 IVI 
tőkekövetelés es járulekai iránti végrehajtási 
ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék a 
Csáktornyái kir járásbíróság térülőién levői 
héttornyai W. Ik. 52 lírsz. a. ingatlanok 
végrehajtást szenvedeti illető fele része í lő lr l: 
8 8 1. hisz. a ingatlanok fele része 75  hl;
1;lf>7. lírsz. a. ingatlannak léle része 59 Irt;
;i hol tornyai 818. Ik. 880. lírsz. a. (*gész 
ingatlan 87 Irt kikiáltási árban az árverési 
ezennel elrendelte és hogy a lennehh meg 
jelelt ingatlan az

ISflti. o k i o b o r hő 1 no /pjő  n dói 

ötöt ti ÍO  ó r a k o r

a podlureni községiéin házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 
18 8 1. LX. t.-cz. 12. S-áhan jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
|-én 8888 . sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8 . $-áhan kijelölt ovadékképes ér- 
lékpapirhan a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az I 8 8 t. LX. t.-cz. 170. £-a érlelmébeu a 
bánatpénznek a bíróságnál időleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
álszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint Ikvi hatóság.
Csáktornya 189(> július hó 29.

59(5 1 —

ó r á s  és  é k s z e r é s z  C s á k t o r n y á n .
Főtér, az uj takarékpénztári épületben.

Ajánlja dúsan felszereltsvájezi zsebóra-, arany-, ('/üst- és cliiiiai c/üst-áruraktárát.
Ajándéktárgyak nagy választékban

iw- olcsó árakért.
Minden r szakmába vágó ja  vi tások, 11 jótállás mellett 

legolcsóbban, lelkiismeretesen és gyorsan eszközlöm.



t

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajlóján Csáktornyát
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